“Mi folyik itt?” – A Bárczi EGYMI a Digitális Témahét
megvalósítói közt
Intézményünk immár 5. éve csatlakozott az
országos

szinten

meghirdetésre

kerülő

Digitális

Témahéthez, amit idén március 22. és 26. között tartottak.
E tanévben a “Mi folyik itt?” címet viselő projekt
keretében Szeged és a Tisza kapcsolódásának témakörét
járhatták körbe tanulóink.
A témahét résztvevői több tanórán keresztül az
online térben kalandozva és Szeged utcáit járva pillanthattak bele a Tiszához kapcsolódó
történelmi eseményekbe, hallgathattak meg felcsendülő dallamokat és vehettek részt
gasztronómiai kihívásban is.
A projekt során videókkal, fényképekkel szemléltetve igyekeztünk minél közelebb
hozni ezt a témakört diákjaink érdeklődéséhez. Lépést tartva a mai trendekkel pedagógusaink
egy közös Tiktok videóval mutatták be városunk árvízi emlékműveit megemlékezve az 1879ben történtekre. Fontosnak tartottuk a tanulók interaktív részvétele mellett a folyamatos
visszacsatolást, valamint az ismeretek ellenőrzését is: a diákok online kvízek során mérhették
össze tudásukat, illetve közös Padletek alkotásával rendszerezhették az elsajátított
információkat. A közös Padletre iskola-szerte több gyermek és pedagógus töltött fel fényképet
árvízi emlékművel pózolva, így a digitális oktatás közepén is úgy érezhettük, hogy kicsit ismét
együtt lehetünk. Ennek gyermekek és pedagógusok egyaránt nagyon örültek.
Az árvízi emlékművek meglátogatásán túl közös bevásárlólista összeállítására
invitáltuk a diákokat Padlet segítségével. Ha Tiszáról van szó, természetesen a hírös szegedi
halászlét sem hagyhattuk ki! Elkészítésének rejtelmeibe pedig Fehértói Halászcsárda és
Szálloda munkatársai vezettek be bennünket, ezúton is köszönjük közreműködésüket!
A gyerekek a fenti kvízeket nem csak a már ismert felületeken, hanem a
pedagógusoknak és a tanulóknak is egyaránt új, izgalmas alkalmazásokon keresztül oldhatták
meg. Ilyen volt többek között a ThingLinken összeállított feladat- és ismertető videók
gyűjteménye, ami könnyű és látványos módja az ismeret adásnak/szerzésnek.
A motiváció mellett innovatív hatását is érezzük, hiszen a nagysikerű feladattípusokat,
játékokat később más témakörben is elkészítjük.

“ Mi folyik itt?” projekt interaktív kezdőlapjai.
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